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CONTRATO DE GE§TÃO N' 012/SESPA'2020

PROCESSO N' 202011025891

Cônirato de Gestão que entre si celebram, o Eslado do

Pará. por inteÍmédio de Secretaria dê Estâdo de Saúde
PÚbIiCâ - SESPA E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR . PRO SAÚDE,
gualificâdo como OÍganiz6çáo SociâI. que visâ eslabelêceí
o compromrsso enlre as partes para o GeÍenciânrento,
Operacionallzação e Exêcuçâo dos Atendimêntos dos
Cesos dê COVID-lg elou Sindromês Rêspiratória§
Agudas, no Hospltal de Camoanha do Hanqar - Cêntro
dê Çonvêncõss o Feiras da Amazônia, para os fins que

se de§tina

O ESTADO DO PARÁ, por rnteímédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

PÚBLICA, inscrila no CNPJIMF sob o nÔ 05 054.929/0001-17 com sede nesta cidade. na Trevessa

l-on€s Valentina, no 2190. Marco, CEP 66093-677. neste ato representada por seu Secretário
AdNnro de Gestão AdminisÍãrivâ, or. ARIEL DOURÀDO SAMPAIO MARTINS OE BARROS,

brasileiío, portador do RG no 27039, e CPF sob no 513.501.902-25, dorevante denominada
CONTRATANÍE, ê dE OUIíO IAdO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E

HOSPITALAR - PRÔ SAÚDE. qualificadâ como organizeÇão sociâl de saúde, inscíita no CNPJ/MF

n" 24.232.886/013d-98, conr endeÍeço na Rodoviâ BR-316. KM 3. S/N. Bairro Guánâbarâ. CEP

67 10-000, Ananindeua-PA com estãtuto ârquivado no Cartório de Registro de Títulos de
Oocumentos sob no 1466 do Registro Civil de Pêssoas Juridicas de TaquaÍitingâ-SP, doravânte
danonrinado CONTRATADA, nesle alo repíesentada poÍ seu Representante Legal, DOM JOÃO
BOSCO OLIVER DE FARIA. brâsileiro, solteiro, Arcebispo Emerito da Arguidiocese de Diamanlina

- MG, poÍtâdor do RG n'MG - 236.351. CPF §ob o n" 059.760 226-34, neste ato denoíoinado
CONTRATADA, tendo em visla o que dispõe a Lei Estadual n" 5.940. de 19 de,ulho de 1996,
combinâdâ com o artigo 24 da Lei Fedêral n" 8.665, de 21 de junho de 1991 e alteraçÕes
posteriores. e ainda em conformtdade com os pnncipios norteadores do Sistema Único de Saude -

SUS. êstabelecidos nas Lers FedeÍais no 8.080/90 e no 8.142/90. com Íundamento nê Constituiçào
dã Rcpública FedeÍativa do Bresil. em espêciâl no seu ârtigo 196 e seguintes, e crnsideÍando o
conlido no PÍocesso AdmrnistÍalivo no 2020/1025891 SESPA, RE§OLVEM cêiebraí o presente
CONTRATO DE GE§TÂO, paÍa o gerenciamenlo. operâcionalização e execuÇão dos Atendimêntos
dos Casos de COVID-19 e/ôu SindÍômes RespiÍatórias Agudas a serem desenvotvidos no Hospira,
de Campanha do Hangar * Centro de Convençóes e Foitas da Amazônia. situado â Avenida Dr
Freilas, s/n. bairro do Marco. Municipio de Betém. CEP no 66.613-9O2, de cujo uso fica pem ido
pelo periodo de vigência d.) presente, nlediante as seguinles cláusulas e condiÇôes.

clÁusutA PRIMEIRÂ -_o0 oB.,ETq

1,1. O p.esente CONTRATO, Mediante Dispênsâ de Licitâção. com t)âse na Lei Fedêrât no
13.979/2020 e Decroto Estaduâl n" ô1912020, tenl por ofrlelo estabetecer o compromisso entre a§
pârles Fara o gêrenciamento opeÍacionalizaÉo e execução dos Atandlmêntos dos Casos dâ
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COVID.19 e/ou §indromes Respiratorias Agudâs. no Hospital dê Câmpanhe do Hangar - Centro
de ConvençÕes e Feiras da Amazônia, com a pâctuaÇào de indicadores de qLlálidade e íesultâdo.

eín Íêgirrle dê 24 (vinte e quatrô) horas por diâ. assegurando assistência univeÍsal e gratuita,

sxclusiva. aos usuários do Sistênra Único rle Saúde - SUS, sÍn conformidadê com os anaxos a

seguu elêncâdos. que integram o preseolê instÍumento, para lodos os Íins de direito:

al Anexo Tecnico I - Plâno de Trâbalho/DescriÉo de ServiÇos.

b) Aôexo Técnico ll - Sistemã dê Pagamento;

c) Anexo Técnico lll - lndicâdores de Qualidade,
d) Têímü dê Cossáo c,ê Uso de Bêns.

CLÁUS!]LA §EGUNDA . DAS 
-OBRIGACÔ

2.1 Cãbe à CóntÍatâdâ, elêrfl dâs obrigâçôes consianles dos Anexos Têcnicos l, ll e lll. TeÍmo de

Cessáo rle Uso de Ben§, Íemto de Reíerência ê, daquelas êstabêlecidas na legislaÉo reÍerêntê ao

SUS. bem como nos diplomas federal e estâdual quê regem a presenle conlratação, as seguinte§

obrlgações:

2.'1.1. As§aguíar a organizaçào, admini§tíaçáo e geÍenciâmênto dô Hospital obieto do pre§ente

Conlrâto, âtrâvés do desenvolvimento de técnicas modemas e adequadas que permitâm o

dêsúnvolvimenlo da estrutura funcional e a manutênção fÍs'rcâ dâ teferida unidade HospitalaÍ e de

seus equipamentos, alêm do provimenlo dos insumos (mateÍiaisl e medicamêntos necessários à

garantia do pleno ,uncionamento do Hospital. condicionado aos itens 2.2.1 e 2.2.2:

2.'1,2. Asslstir de Íorma abrangente os usuários. pÍocedendo aos devidos regi§tÍos do §istema de

hiormaçáo Ambulatorial (SIA/SUS) e no SÉtema de lnternaÉes Hôspitalares (Sll-üSUS). segundo

os critérios da Contratante e do Minislêrio dê Saúde:

2.1.3. Garanlrr, em €xercicio no Hospíal, quadro de recuÍsos humanos qualíicados e compaliveis
com o porlê da unidadê e serviços combinadôs. coníoÍme eslâbelecido nas normas mtnisleíiais
âtinentes à espêcie, êstando definida, como parte de sua infraeslrulura técnico-administrativa nas 24
(vlnlâ e quatro) horas/dia:

2.1.4. Mântêr êm sêu quedro de funcionários o p.oíissionâl ponluâdo ou outro com as mesmas
cêÍtificaçôes ou capacrtaçÕes técnicas alé o Íinal da vigênciâ do Contrato de Gestáo, se no processo

§eletivo houve o recebimento de pontos pela câpêcidade do seu corpo técnicô;

2.1.5. Qualquer alteração de pÍofissionais na estÍutura diretiva do hospitál deveÍá ser comuniÕada
previaÍnent6 e expressamente a CONTRATANTE.

2.1.6. Adotâr identificâção especial (crachá) e uniÍorme de boâ quâlidade para todôs os seus
empregados, âssim como assêgurar a sua fiêquência, ponlualidade e boa condulâ pÍofissionâ|,

2.1,7. lncluir, nã iffplantâçáo da imagem corporâliva e nos uniÍormes dos lrabalhadoÍes, o logotipo

dê §ESPA ê do Hospital;

2.'1,8. Manter regislro alualizado dê todos os âtendirneôtos êfetuados no Hospital. disponibrlizando a
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qualquer tllomento á Conlratanle (le acordo corn a cláusulâ no,ra deste conlralô e às âud(oÍias do

SL)S, as írchas e prontuàriôs dos usuàrios. em nlerc íisrc,o ou eletrônrco certifrcado, assim como
lodos os demais documenlos que comprovem a confiabllidade ê segurânÇâ (los seruiÇos prêstedos

no Hospital:

2.1.9. Providenciar. junto á§ rêpârtiçóes cômpelente§, e mantêr atualizados tôda§ as hcenças e
alvarás nâÇessários à execuçáo dos servtços obieto do presenle ContÍêto,

2.'1.10, ftIântâr durante lodâ a sxêcução do contÍato â compâtibilidâdê com as obíigaçÕôs por Êlô

assumidás, benr como. todas as condiÇÕes de habilitsÇão ê qualificâção exisidas nâ CÕnvocação
Pública,

2.'1.1í. Arcar com todo e qualqueí dano ou pÍejuizo, de quahuer natureza. causado à ConlÍatanie, â
usuários eiou à terceiros poí sua culpa. enr @nsequéncia de erm. neghgêneia ou rnpêricia, própfla
ou de auxiliaÍes que estejam sob sua responsãbilidade ns execuçáo dos servços contralados;

2.1.12, Náo êfe{uar, sob nenhuma hipólesê. cobiârlçã, dirêta ou indlreta, ao pâcrenle por serviços
médicos, hospitalaÍês ou outros cornplementares retereote à assislência a ele prestáda.

2.1.13. Responsabilizar-se por cobrançâ indevida feita ao pacienle ou a seu Íepresentânte. por
profissionâl empregado, contíatado ou preposto, em razão dâ execuÇão deste contrálo,

2,1,14. Consolidar a imâgem do Hôspital como centro de prêstação de serviços públicos da rede
âssistencial do SUS, comprometido com sua missão de âtendêr às necessidâdes terapêuticas dos
usuários. pÍimândo pelã melhoria nâ qualidade da assistência,

2.1.íS. ResponsâbilizãÍ-se. após análise, aprovaçáo ê conespondente aditamento contratual, p€ia

aquisição de equipamentos. máquines e utensílios. beín crmo. pela execuçáo de obras
complementârés, eíeluâdas com recursos do presentê conttalo, necessáíias ao pleno
funciônamânlo da unidade de saúde,

2,1.16. Manler em peíerlas condíÉes de higiene e conservâÉo as áreas Íistcas. irlstalaçôes e
equipameírtos do Hospital, conÍoírne Termo de Cêssáo dê Uso dê Bêns:

2.1.17. pÍestar assistência técnica e manutençáo preventiva e coíretiva de torma continuâ nos
equipãmentos e insialações hidráullc8s. pÍediai§. elélricês e de gases em geral.

2.'1.18, Oevolver à Contratante. após o têfiÍino de vigência dôsle Contrato, todâ áíee. equipâÍnenios,
instalações e ulensllios. obJeto do presenle Çontrato, em peÍíenas cofldiçÕes de uso, Íespeitado o
clesgâste natural pelo ternpo lÍansconido. substituindo aqueles que nâo ,nais suportarem
Íêcupereçâo, eonlorme Termo de Cessáo de Uso de Bens:

2.1.'19. Oispor, poÍ Íazões de planeiamento da§ aiivtdades assistenciais, da infonnaçáo oportuna dos
usuáÍios âtendidÕs ou quÉ lhe sejâm reÍêrenciâdos paía atenarimento, Íegistrando seus dadôs
contendo, no minimo, nome. RG e endereÇo contpleto dâ rêsidência:

2.'1.20. Enviar â Conlralanle, nos pÍazos e instrumentos por ela deÍinidos. todas as ÍúoímaÉes
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sobr6 âs alividades desanvolvirlas no Hospital, benl como sobre a mcvimentaçáo dos recursos
financeiros recebldos e realizâdos pela unidâde hospitakr de sàtide;

2.1,21. Encaminhâí à Côntrâtantê âs inÍormaçôes dê qu€ trâla o item anlêrio{. âtó o di3 15 (quinz6)

do môs subsequente ao das atividades desenvoividâs. ou no dia úiil que lhê foí imediâtemênte
posle[ioÍt

2.1 .22, Êm relaçáo Éos direitos dos úsuários. a Contratadâ obÍiga-se â:

â) Mantêr sêmpre âtualizado o prontuário do pacients o o arquivo considêrando os pÍazos
prBvisios em leit

bl Náo utilizâr, nem peflritií que tercúiíos utilizeín, o paciente para Íins de experimentaçãot
c) Jugtiflcâr âo usuário ou aô sêu Íêpresentante. por escfito, âs ÍarÕes lêcnicâs alegadas
quando da dêÇisâo da náo Íoalizaçâo d€ quaiquer ato profissional previsto nêste Contrato.

d) Pêmitir â visitá âo usuário inlernâdo. diâriemêntê, coníorme dirêlÍizês de Potiticâ

Nâcionâl dê Humanização - PNH:

ô) EsclareceÍ aos usuários sobre seus dirêitôs e assuntos pertiÍrentes âos serviços
oÍerecidos:
f! R6spgitar a dêcisáo do usuário ao consentir ou ÍecusaÍ prestaçâo de servços de sâúde.
gãlvo nos casos dê iminenle perigo de mo(e ou obÍigaçáo legat;
gl Garantií â conlidencialidâde dG§ dâdos e infoÍmâçÔes Íelatiues sos usuárro§:

h) Assegurar aos usuários o direíto de seÍeín assistidos, rêligiosa e espiíitualmente. por

ministro de qualquer cufto religioso,
l) AsseguÍar a prêsênçâ dê um acompanhanle. Êm tempo integíal, no Hospital, nas
inlemaçôes de ãdolêscêntês, gestantÉs. idosos e outros pÍêvistos sm lei;

I) GarântiÍ atendlmento indiÍerenciado aos usuários.

2.1.2§. F ôrnecer ao usuáÍio poÍ ôcasião de sua alta hospitâlaÍ, relalÔÍio circunstanciado do

atendimento que lhe foi preslado. dênominado 'lNFORME DE ALTA HOSPITATAR', no qual devem

consiâr. no íninimo. os sêguinles dâdos:
a) Nome do usuáÍioi
b) Nome do Hospital;

c) LocalizaÇáo do Hospilal (endereço, municipio. e§tado);

d) Motivo da inteÍnaÉo (ClD-10):

el Data de admissào e data da alta;

í) Procodlmenlos realizados e lipo de órlese, prótese elou mâlêriâis ompregados. quando !

lôr o ca8ol
g) Dlsgnóslico prlnclpâl ds alta e disgnôstico secundáriô de slta:
h! O cáboçslho do documento d€vorá conter o segulnte 6sclaÍêcimontol "E§tâ conla d€verâ

ror psgâ cont recurso§ públlcos";

l) Colher â âssinalura do usuário. ou de seus repÍesentantes legais, na segunda via no

rnforme de alta hospüalar:

J) ,qrquivâr o infoíme hospilalar no lxonluátio do usuário, observsndo-s€ as exceçÕes
previsla§ em lei,

2.1.24. lncenlivâr o uso seguro de medicamentos, tanlo ao usuário anlemado como o ambulalorial,
proc€dêndo â notificaçâo dê suspêita de rêâçóes adversas, atíavés de fomruláÍios e sislenÉticas da
§:Í;;Ã^ü;-** 
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2.1,25- RealizâÍ seguimento, análise e adoçào de medidâs de melhôíiã diante das sugestôes.
queixas e reclamáções que rccebeÍ com respostas âos usuários, no prazo nráximo de 30 (lrinta) dias
üteis:

2.1.26. lnstalar um Serviço de AtendimÕnto ao Usuário, confoffne diÍetÍizes a serem estâbelecidás
pelâ SE§PA. ênôaminhando. mensalmente, relatório de suas atividâdes. devmdo ser implantado
independonlemenle do serviço de ouvdona exigrlo pelo Sistema Ünico de Sâúde:

2.1,27, ldentiÍicar suâs cârências em mãléíia diagnósticâ e/ou terapáutica que jusliÍiquem a
necêssidade dô encaminhamento do usuáío a o tíos serviços de saúde, âpresentando à SESPA.
mefisalnlente, íelatôrio dos encâminhamentos ocorrido§,

2.1,28. Não adolar nenhumâ medida unilalêral de mudanças nos seÍviços contrâtados, nos íluxos dê
atúnçâo con§olidados, nêm na e§trutura Íísha do Hospitâl, §em â píévia ciêircE § apÍovaçào da
Contrâlântêi

2,1.29. AlcánÇaÍ os indices do qualidâde sslat elecidos e disponibilizaÍ equipê em quantilatiyo
nec€sgário pâía obter os Índices de produtivldede definidos nos Anexos Técnicos deste ConlÍalo:

2.1.30, AcompanhaÍ e moÕitôrar o têmpo de espera dos usuários, definido pelâs dilerentes Lislas de
Espeía de lntêÍnaçáo e Cirurgia Eletiva. incluindo essa informação nos relatórios gerenciâis do
Hospital;

2.í,31. Dispor e manteÍ em pleno funcionamenlo, no míoimo, as seguintes Comissôes Clinicâs:
al Comlsgáo de PronluáÍio do Pecientel
b) Comissào da Vorilicaçáo dê Óbito§:
c) Comissáo de Étice Médica e de EnÍermâgeml
d) Corrrssáo do ContÍole dê lníscçáo HospilalaÍ'
e) Comissáo de Farmácia ê Teíâpêuticá.
f) Comissão lnlernâ de PrevenÉo de Acidente

2.1.32. Dispor e manler em pleno funcionamenlo um Núcleo Hospitaler de Epidêmiotogia - NHE.
íêsponsávêl pê18 rêalizãçáo dê vigilânciâ epiderniologica de doençâs de notificação computsória no
ánrbito Hospitalar, assim como açôes rêlacionadas â outros agravos de intêresse epidemiológicÕ;

2.í.33. DispoÍ e manter um Núcleo de Manutençáo Gêral - NMG. que contemple âs árêas de
mânutençáo pÍediâ|, hidráulrcâ e elêtricâ, assim Çomo um Nücleo de Engenharia Clinica, pâra o bom
desornperrho dos eqúipanlenios e. um §erviço de Gereílciâmetto de Risco e de Residuos Sólidos
no Hospital;

2.1.34. E§tâf]êlecer ê execular o§ plano§ programas e sistêmas constanles do A exo Técnicô ti

?.1.35. Movirnentar os recursos Íinãnceiros transíeÍidos pela Contíatante pârã a êxecução do objelo
doste ContÍato em cóntas bâncárias espociticas e exclusivas no Banco do Estâdo do paÍa.

vinculâdas ao Hospital, de orodo a que os Íecursos trânsÍeridos não sejam conÍundidos com oulros.flf
Íecurgos dâ ConlÍatada: '?
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,1.36, PubliceÍ, ânuaimente, ôs relatórios flnâncêirôs e o relatóflo de exêcuÇáo do presenle

Contrato de Gostáo, no DiáÍio Oficiâl do Eslado, alé o dia 30 de abril de 2022, considerando que os
serviÇos seÍáo pfestâdos êm 2021 :

i!.1.37. Elâborâr e encamrnhar à Contratante. em modelos por esla eslabelecidos, relatórios de
exeÇuçáo mensâ|, alé o dia 15 {quinzê) do mês subsequentes ao peÍiodo em quesláol

2.1.38. Elahorâr o oncâmrnhar à Contraiantê. Íolâtório consolidedo do €xêôução ê d€monslrâlivos
Ítrranceiros. âo íinal de câdã exercicio fiscâ|, até o dia 20 (Vintei de janeiro do ano subsequente:

2.1.39. Encaminhar, mensâlmenle, à ContÍalante compíovântes de quitaÇão dê dêspesas com água,
BnoÍgia elétrica e telefone, eÍetuâda§ no ínês imediatâmente ântêrioÍ, bem como os comprovantes
de recolhimênto dos êncargos sociâis ê píevidênciários tambêm relativos ao mês ánlerior,

2.1,40. Cornunicsr â ContÍatante todas as aquisiç.)es e doaçÕes Íecebidas dê bens móveis que
forenr realízâdas, no prazo máximo de 30 (tíinta) d,as após sua ocorrência:

2.1,41. permiliÍ o lrvrê acesso do GTCAGHMR - Grupo Técnico dê Controte e ÀvaliaÇào da Gestão
{ro }iospital Melropôlitano e Regionats, dos órgáos de conlrole legalmente constiluidos. das
Comissôes instituidâs pela Conlrâtante. do Controle lnleÍno e da Auditoria Geral do SUS, êm
qualquêr têmpo e lugâr. a lodos os atos e fatos Íelacionados diretâ ou indiretarnente com esle
inslrumento. quândo em missáo de Íiscalizaçáo. avaliaÉo ou auditoria,

2.1,42. Em detrimenlo lrâtaí"se de contralo Emergêncial, ô qual rsenta a O.S.S de apresenlar, os
regulamentos de aquisiçáo de bens e serviços Íealizados com recursos Elblicos, ao Grupo Técnico
de Contrúle e Avaliaçáo da Gestão dos Hospitais MetÍopotrtano e Regionais (GTCAGHMR) do
presente ConÍâto e deyidamente publicâdos no DOE, vislo os mesmos ,iá estârêm contemplâdôs no
contrâto lunto ao Hospitâl Metropolitano de urgência e ÉmergênodHMUE;

2.1.43. GatanlÍ à segurança patrimonial. pessoal dos usuádos do Sistema Unrco de Saude que
estâo sob sue Íesponsabilidâde. bem como á de seus empregados/co ratâdos,

2.í.44. Responsebilizar-se integralmente por todos os compromissos assumidos neste Contrato, e
execulá-lo de acordo com a legislação vigênte

2.1.45. Manler no sitio da CONTRATÂDA, dados sobre este instÍumento. suâ execuÇáo e
avaliáçáo, pâra consulta. a qualquer tempo, pelos cidadãos e usuários do SUS.

2.1.4ô. AdguiriÍ o elimêntâr o Sistema de lnformaçào pqrs ÍnonitoÍarnêniô, contrôlâ o avaliaçáo que
devêrá ser detinido o posterioÍmenle disponibllizado à CONTRATANTE:

2.1,47. AdquiÍlí ê alimenlaÍ o sislema d€ Ge§táo de cu§tos Hospitalares. que deverá ser deÍinÍdo e
poslerlomrenle d,sponibilizãdo à CONTRATANTE:

?.1.48. Os ou$to6 reforêntês aos itên§ 2.1,47 e 2.1.48, podem alingiÍ âÍé o percentual de I O,/i, do
valol nrensal do ContÍâto de Gestáo:

Grupo Íúcnç! dr Co{rtrols ê Avãtaçâo da GÊâtão dos }|osfí.is ttrêboptt«lo a nr*o - Or"OOnP&
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2.1,49, A ôÍganizaçáo Social de Saúde nomearà Ccmrssâo Especifica paÍa Monilorâmemo do

cÕntrâto de Gêstáo EmeÍgencial câlebrado para gestâo do Hôspitsl dê canlpsnhâ do Hângar

COVIO-19, a Íim d€ quê s6ia rêãlizado parmânentêmentê durantê o pariodo dê 60 (sessenlã) dias o

âcompanhâmento do feÍefido conralo de Gê§tãD, tânlo nas questóes lêcnicas quanio nas

q estÕes burocÍálica§. assistenciâis. financeirâs, ocupaçâo dos leito§

2.1.50.4 criâçáo da Comissáo citâda nc item 2.í 51 náo sobrepu.ja os trabalhos Íeâlizados pelos

integrantes do setor técnico especifico da SESP^ (Gíupo de Trâbalho do Controie. Avâliâçâo €

Gestáo dos Hospitais Metropolilano ê Regionãis - GTCAGHMR). paía monitoramento avaliação,

acompanhamento e íisoãlizaçào do Conlrato de Gestáo firmâdo com a Olganieaçáo Social. O

GTCAGHMR. conforme sua atividâde íôtineira. evelia os aspectos prodrdivos. qualilatavos e dê

desenrpenho, bem como de custos e contábeis reÍereôtes ao Côntrato fiÍmâdo com a ÔrgânizaÇão

Sociál dê Saúdê

2.1.5í.A OrgânizâÉo Social de Saúdê definrrá rolinâs âdministíativas de funcionamento,
protocolos assislenciais e de alendimenlos escí,tos. atualizados e sssinados pelo

DiÍêtoíRêsponsávol Técniôo As rotinâs deveíâo abordar todos os pÍocessos envoividos na

âssislência, conlemplando desdê os âspec{os oÍganizacionais alé os opeíacionais ê têcnicos.

2,1,52,A Unidsdo devsíá adotaí PÍontuáÍro Unico do UsuâÍio, com as iníoÍmaçõês completas do
qllâdro elrniôo o sua evolt çáo. inlervençóes e exâmes rêalizados; tôdâs devidamente escríâs de

ÍoÍma clara 6 procisâ, datâdâs e âssinades pelo proílssional rBsponsável palo atendimÊnlo médico
ú oquipo multiproÍissiônal. Os prôntuáÍios rleveíâo êstâí dêvidâmente ôrdenadôs no SêrviÇo de
AÍqulvo Mêdico e Estatistico - SAME.

2.1.53.4 Orgánizâçáo Sociâl de Saúde deveíá di§por de sêrviços de infom)álica com ststema paÍa
gestâo hospitalâr que contemplem no min,mo exames. contÍole de e§loques (almoxarifado,
íaÍmácis ê nutriÇâo), sistêma de custos. pÍonluâno medico (observando o disposto na legislaÉo
vlgente. inclulndo a Resolução CFM no. 1.639/2002), serviços de apoio e Íelâtóíios geronciais. quê
peímrtâm âo ÓÍgáo Fiscalizador do ContratolSESPA acessar via lnternel (WEB) as inÍormaçÕes
relscronâdas âo contrato de Gestáo. ceberá à oss a instalaçáo da rede de inÍormâtica. bêrn Çomo

a âqui§içáo ê/ou locâção do sistemâs ê progÍâmâs e Õ encaminhamento do§ relâtôrios à SêcÍetaíiâ
dc Estado de Saude.

2.'1.§4, Havendo a alisponibilizaçáo pela OSS de sslema de infornrâÇâo prôprio para
nronitoíamento, controle e avaliaçáo, dêverâ a mesmá adêrf ao sistema e pemtitiÍ a mtgraçâo
âutômática e oletrônica de ciados assistênciais e Íinanceiros diretamente do Sistema de Inlormaçâo
de Geslâo Hoepitâlaí.

2-'1.55.4 Unidâde deverá desenvolveí uma Politicâ de Gestàô de Pessoas. aiendendo as Normas
da ConsolidâÇáo dâs Lels Trâbalhistas * CLT/MTE, assim como deverá implantar e desenvolveÍ
uma Politica de Segurança do Trabalho e Píevençáo de Acidentes, em conÍormidade com â NR -
32/2005 do MTE. O§ SeryiÇos consideÍâdós coÍnô Íte subcontíalaçâo ou quârteirização dos
sàÍ1/iços multiproÍisslonsis dê saúde, só podeíãô ser âceitos com a devida comprovaÉo de tcda â
râgularidâde e quâliíicâçáo juridica. Íiscal e ecoÍrôÍnicâ.
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2.1.58. A Unidade deverá íornecer área adequada e mobiliâda paía descanso de servidores em

Íegime de plantáo

2.1.ó7. A ()§S ôbÍiEâ-6ê âinds I seguií os PÍec€itos da Vigilânoâ Ssnitária dÊ Serviços de Sâúdê:
a) Os laboraiôrios prestadores de serviços aos hospitais da REde do Eslado do pâíá

devêm sêguiÍ lluxo de monúorsmonlo dê bactária mulltresislente§, incluindo â
disponibilidade de cepas do bactéÍias
bl Garântir a atuaÇáo da Comissão Ííe Controle de lnfêcçáo HospilslãÍ e Nücleo de
SâEuÍânça do PacientÊ.
c) Alimentar o sislema seguíanÇa dó Paciente - NoTlvlsA e contrôlê de lnfecÉo nos

Serviços dê Saúde - FORMSUS
d) Seguir a Nola Teônica ANVISA no 0312019 no que diz respeitô eos Crité.ios de
Diagnôsticos de lnfecçôês Relacionadas à Assislência à Saúde para NotrÍicáçÕes dos
lndicadores Regionâis.
ê) RÉâlizar notiÍicâçào e garantir o at€ndinrento às vitima§ de Acidentê co Êxpo§ição â

Mãtêrial Biolôgico.
f) FiÍmâr contrato com empÍesa q e seja idônea e experiente para coleta e transpoíte dos
Resíduos produzidos pêlâ unidâde

2.1,66. A CONTRATADA deverá. alé 10 de Fevereiío de 2021 , regularizaí o Regislro da Filial no

Csdaslro Nacionâl dê Pê§soas Juridicâ§ vinculâdo âo Hospital de campanha do Hangâr.

?.2. A ContÍàldnt6 obriga-se a;

2.2,1. DisponibilizaÍ à Contrâtâdâ adequada estÍuluÍa fÍsicâ, rêcursos frnancêiros, maleriais
pêÍÍnanentes. equipamentos e inslrumentos paía â organizaçáo. administÍâção e gerenciâmênto do
Hospital:

2.2.2. PÍoter â Cónlratada do§ recursos fmanceros necessáfio§ ao Ílel cumprimenlo da execuçáo
dostê Contrato e a programaÍ. nos orçaíflentos dos exercicios subsequentes, os recursos
necessários para custear os seus obieiivos. de acordo com o sislema de pagamento previstoi

2.2.3. P(eslaÍ esclâÍecimentos e inÍormaçôes à Contratada que visem a orientá-la na correla
pres(aÇáo do§ gervrços paúuados, dirimindo as questÕe§ omtssas neste nsirumento. dandoJhe
ciência dê qualquer alteraçáo no presenle Conlráo.

2,2,4. ReálizaÍ o moniloramento, conlÍole e avaliaçáo periódicos. atrâves do GrupÕ TêcnicÕ de
Conlrole e Avaliaçáo da Gestão do§ Hospitais Mêlropolitano e Regionais (GTCAGHMR). o quat

observará o desÉnvolvimento o cumprimentü das âlividades de assislência pêstadâ pêlê ConÍâtsdã
âos usuárloc no Hospitall

2.2.5. RêÍerôfid6r. stravós do §Íupo Tácnico dê Controlê ê Avaliação dâ Gêstão dos Hôspitais
Motfopolitsno e R€gionais (GTCAGHMR,. os íegulementos de quâ lrats o itêm 2.1.42, no prazo

n'láximo d6 30 (trhtâ) diâ§

CLÀUSULA ÍERCEIRA - DA VIGÊNCIA
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3.1 O prazo dê vigência do presente Conlrato sgrá de 60 (sâssenla) dias. podendo seÍ
prcrrogâdo poÍ periodos sucessivos ãté o limite de legal previslo na Lei nô 13.979/2020, lendo por

termo lnlcial a dala de 2911212020 ê têrmo ílnal em 2610212021.

CLÁUSULA QUARTA.: DAS ALTERACÓES

4"1, 0 proaento Conhâto poderá ser alteíado a qualquer morftento, mediante revisáo das melas ds
pÍoduçâó s do vâlor§6 fínanc6iros iniciahmnt6 pactuâdos. dÊsdê qu6 pÍéviâ o dôvidãm6nte
justificada, mediante peíecer favorâvel do Grupo Técnico de ConlÍole e Avaliaçáo da Geslão dos
Hospilâis Metropolítsno e Regionais (GTCÁGHMR) e âutoÍizaÉo do SecÍetário de Estado de Saúde
Pública,

4.2. As obrigâçôês contÍãluâis. ora estâbelecidã§, poderáo sofrer ãcrêscimos ou supressões,

dê§de quê dêvidâmênle iustíicedos. e efêluádôs em prâzo, pêlo menos de 30 (rinta) dias, anterior

ao tármino da vigéncia.

4,3. As âlteÍaÇôês de que tíalam os itens acima deveÍáo ser formalazados por meio de Termos
Aditivos. dêvendo paÍâ tânto sêÍ respêitados o interesse públieô ê o obielo do presente ContÍalo.

5,1, Os ÍecuÍsos ,inencêiros parâ â êxecuçâo do objeto deste Conlralô seráo âlocâdos para a
Conlratada mediante transferências oriundas da Contratante. sendo permitido à Co lrâiada o
recebirn8nto de doaçÕês e contribuiçÕes de entidades nâcionàis e estrangeiras. rêndimentos üe

âplicáÇóes dos ativos financeJros da OrgaaizaÉo Social e de outros perlencenles ao pátÍimônio gue

e§tiver sob É adminislraçáo da OSt

5.2. Os recursos repâssados á Contratadâ poderáo ser aplicado§ nc mêícâdo finencêiro, desde que

os rgsultâdôs dêssa aplicaçâo revertam-se. exclusivamenle, aos obietivos desle Contrato.

5,3. O vâlor global do Conlralo. R§ 12,476.873,74 (doze milhÓe§, quâtrocGntos ê seienta e sols
Ínil, ollocentoE e setenta e nove Íêals e setenlâ e quatro centevos), será registrado no Sistemâ
cle AdminlslÍâçáo Finânceira dos Estados e Municipios - SIAFEM, estando o recurso alocado na

Dotaçáô Orçâmentárla: 7684; no Elàmenlo de Despese 335043 e Fontê dê RecuÉo
0í86008572'0101 r 0149 / 0349

5,4. Âs despesas decorrentes deste Conlíalo paÍa cs exetcichrs de 2o2o e demais exelcícos.
quando couber, eoríerá(âo) poí conta de recur§o8 nrçamentános consignados na(§) rêspectiva(s)

lâi(s) oíçâmonlária(s) do(s) exêrcício(s) subsequÉnle(s).

5,5, A Bspscificaçáô anuâl da dotaÇác orçamenláíia coÍÍe§pondêntê âÔ§ prÓxm6§ êxercicios

finsnceiÍos podêÍá sêr ob,ôtú dà apo§tilamêntÕ â{r pÍe§ênt6 Contrãlo

6.6. QuaisqueÍ íecursos ÍinanceiÍos oÍiundog do gUS. de custeio elou investimento. necessârios ou
passivels de complementaçáo do êstâbelecido no item 5.3. deverâo ser captâdôs e aplícaclos

íi';r";ir:r-riir.rr::1)!!:.r'./ar,rt:;].,;;a'Êitiü).--.]J..,i,:rlrll;klljli.,:r.aiÍii.!::,rir.
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Íêspeitândô as regras de financiamento. gestáo e g€Íência do SUS, bem 6omo, com o
Çonsontimenlo do cÔNTRATANTÉ.

6,7. Com o objêtivo de captaí rêcuísos públicos o privados, a CONTRATADA Íicâ aulorizada a
celsbrer convênios com o§ Podeíe§ Público§ Fedêrel, E§ladual Ê Municipal 6 inicialiyâ privada,
râ§pêilsndo o§ objôtivos do pÍesenie Contrato de Gestâo, a nâiureza da CONTRATÂOA. a pclitica
de planeiãmsnto, regulaçáo, controle ê avaliaçâo adotada pelâ ÇONÍRATANI E;

5.8. Os Í6cuÍsos obieto dôs itên§ 5.6 o 5.7 dôvoÍáo soÍ utilizâdcs d€ forna cômplômântâr ao§
Í6íuí8os do Contíalo de Geslào, no custâio das atividades desênvolvidà§ na CÕNTRATAOA. no§
investimentos dsslinâdos a ampliaçáo e melhôria dos serviços e da estrutura Íisicã, bem como, na
mEnutênçêo, âtualizaçào 6 renovaçâo tecnológicâ.

5.9. Do valor dÊ íap8sse mensal realizado pela CONTRATANTE a CONTR^ATADÂ, de§de gue.
ílevidamênte côrnprovádá, ãs despesâs âdministíativas não assistenciâis. ou de adminisiração de
prôietos dêscontÍalizados, náo poderáo ultrapassar 5% (cinco por cento) paÍa a utilizaçáo de
cusios administralivos indirêtos incoíÍidos por suâ sedê eÍn âpoio á execuçáo do objeto desle
rnstrumento ora assumído. custos esles, com Departâmento Contábil. Departâmenio Fiscal.
Depertâmento FinânôeiÍô, DepartaÍnêntô dê ConsultoÍia ContábiyFinanceira, OepaÍtamento de
RH/PP/§ESMT, Depârlamonlo d6 Oparaçôoslcontíatos, üepqrtâmêfito dê Tl. Ocpsrtamsnto
Adminislraiivo/lmobllirado/Arquivo. Dêpartamênlo dê Filantropia. Depadsmonto JuÍidico e ouros, lâl
qual indicado om sêu Plano do líabalho e PÍoposta dê PÍêço ê lambêm bsseâdos em cÍitêrios de
raloio considorando o pêso do pfe§snte objêto contíátual em comparação â proj6tos 8mílar69
êxlstontgs s conduzldo$ pelã CONTRATAOA (conÍoÍme rosoluÇáo CFC nô I 366,/11), devldâmênte
atestado por píoíissionâl contábil. e em confoÍmidãde com o artigo 56. da Ler Fêderal n' '12.873/13.

5.10. Na vigênciã do presêflte Contrato de ge§táo, além do valor global mensal. a CONTRATANTE.
conforme rêcomendé o interêsse público, podeÍá, mediantê ato fundamentado do SecÍetário de
Eslado de Saúde Püblrcâ, realizar repasse de Íecursos a CONTRATADA, a titulo de inveslrmento,

no inieio ou duÍantê â éxsruÉo do Contrâto dê Ge§táô, paÍa Émpliaçáo de êstn turas fisicâs já
oxistontas e aqulsiçóes dÉ bens móveis cornplemenlaÍes de quâlqueÍ nâtuíeza que se fizerem
nêcessárlâs a pr6stâÇãô dús seÍviÇos público§.

ÇLAUSULA §EXTÂ: DO PAGAMENTO

6.í. 0 pagamanto do valor constante da Cláusula Ouinta será efetuado conforme âs condiÇÕes a
§êguir êstêlrêlêcidâsl

a) O valor de Íepâsse mensâl ê dê RS 6.238.439,87 (sêis mllhÕas, duzontôs e trlnta e
olto mll, qustrocsntos s trinta o nove roals o oltenta e sete centavos) pefazendo o
VsloÍ Globâl de R$ 1?.476.879,74 (doze mllhÕe§, guatrocentos e sstênta e sêls mll,
oltocsntos o ôotenta e nove reais e setênta e quâlro cêntayosl para o periodo de 60
(sês§ênta) dias.

b) O pâgâmenló stsrá libêrâdo Ínensalmenle âpós ap.esentaçâo da Prêstaçâo d€ Contas
do M6s do roÍorência ê confeÍ'ência dôs rndicadoíes de dêsêmpenho e/ou fegulâçâo,
considersndo a pÍoduçâo. baseâda na quantitativo de leilos clinicos e de U"Il para o
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perÍôdr) de Ieferência;
c) A Contraladâ deverá apresentâÍ. mensâlmente, âté o dla uinte (20) do mês sub§equenle,

Rêlâtôrios Gorgnclâis, b€m comô, o €xtÍâto tlancário da§ contâs, reÍerentê§ âo periodo 8m

queEtâo;

d, As pâfcsla§ mênsai§ §erâo pagas pBla contratante, stravás dê lransfêrêncià bancária.

ato o déclmo quinto (150) dia de câdâ mÔ§, medianle â§ apre§enlaçôe§ da§ pÍêstaçÕes de

Conla§.
d.1) O Repasse de recuísos para o primeiro mês de seÍviçôs nâo êstá condicionado ã

âprôsentsçáo dô prô$18çáo dê contâ§.

6.2. As metas de qualidade serào avalladas mensalmenle, e, em câso de náo cumprimento, seíá

êÍetuado o desconto aplicâdo sobre cada parêêlá mensal, conformâ dispo§to no Anexo Têcnico - llli

6.3. A pâtê váriável dâ pârcêlâ mênsâl será paga juntamêntê eom e Pãrtê Íixâ ê âs evêntueis

aiusles Íinancêiros a menor. dêcoÍrênte§ dã âvalhçáo do ahânc? das melâ§ de produçào, seráo

rcellzados nos mêses subsequentês à análise dos indicadoÍes estabelecidos, na fonna disposta

neslê ContÍalo e seus Anexos;

CLÁU§ULA SÉNMA - DOS BENS

7.1. O§ bêns móv6i§, bom comó o imóval Íâfôíênta ao Ho§pitâ|, têm o seu uso permitido pêlâ

Contratada, duranto a vigência dô presênte in§Íumênlo. nos têÍmos dâ L6i Estadusl 5.980196 e suas

áltâÍâÇÕê3 pogi€Íiores ;

7,2. A oonratâda íecebêrá atrãvés de seu pÍeposlD, o§ bêns inventariãdos nâ Íorma do Têrmo de

Cêssào de Uso do§ Bens, e, de íoÍma idênlica, devolvê-los âo téÍmino da vigência contíâlual, em

bom astado de conserváÉo. sempre considerãndo o tempo de u§o dos me§mos;

7,3. Os ben§ mÔveis peÍmitidos em u§o poderáo seÍ permulado§ por oulíos de igual ou maior

vâlor, que passam Ét inlegrar o pâtíimônio do Estado do Pâ[á, apôs prévia avaliaÉo e expres§â

autorizáÇáo da Conlratantei

7.4. A Conkatada dêveÍá administraÍ os bens rnôveis e imóveis cujo uso fte fora permitido, em

coníormldadg com o disposlo no rêspectivo Tetmo do Cesoào do U§o dê Ben§. âlé suâ r8§lituiçáo

ao Podor Públícoi

7.5, A Contrâtadâ podeÍá, a qualquer tempo ê modiante iuíificatlva, prcpor devoluçáo de ben§.

culo u§o lhe ÍoÍa pÊrmltldo, que náo mals §slam nec€§§áÍio§ 8o cumprlmênto das mota8.

8.1. A OÍganizâÉo dê Saúde dêveÍá dispor de rúcuísos huÍÍlanos qualificados, rcÍn habiliiâçâo

lêcnica e legâl, com qurrntÍtativo c,ompalivel pãíâ ô perÍil da Unidade e os §erviços a serem
proslados Deverá obedecer à5 Nornlas do Mi istéÍiq da Saúde (MS), do Ministériô do Tíâbalho e

Empl.ego (MTE), especialmênte a Normâ Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabâlho enl
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êslabelecrmentos cle assistôncia à saude, assim como as resolrJçôes dos conselhos proíissionâis.

8,2. A Unidade deverá possurr um Responsável Têcnico (RT), Mêdico e de EnfeÍmâgem, com
râsi6tro etualizado no rÊspgclrvo Cons8lho dô Clâssê.

8,3, O mêdico, (le§i$nâdo cot'tlo Direlor/Responsável Têcnico da Unidêde poderá as§umií a

ÍesponsâbilidadÊ lócnica por unra única unidads càdâstrâdâ pelo SU§.

8-4, A aquipô mêdica dovorá sôr disponibilizadâ om quântitâtivo suficlônts pârâ ô álêndrÍrento dos

sôrvrços e compostá por profissionais das especialidades exigidas. possuidores do titulo ôu

certificado dá especialidade corespondenle. devidamente rêgistrado no Conselho Regional de

MedicÍna, conÍorme Resoluçáo CFM no. 1634/2002 e âttôraÇÔes poíeriores. ênsejando que a
Unidade rêalize â alividâdo assistencial quântiíicadâ no Conlralo.

8.5. Os demais protissionâis contratados devêíáo compíovar habilitaÉo para ó exercicio da

íunSo. bem como o registro proÍrssional devidamente atualizâdo.

8.6. A CONTRATADA uti,izará os recursos humanos que sejam necessários e suÍicienlês parâ a
reah?açáo dãs aÇôes pÍevistas nêste Conlrãlo e sêus Anexos que iniêgram esle in§trumontol

s,7. A CONTRATAOA responderá pelâs obrigaçóes, despesas. encargos lÍabathistas, securíários,
pÍevidenciários e outros, na íorma da legislagáo em vigor. relativos aos empíegados nêcessários na

execuÉo dôs seÍviÇos ora contratados sendolhe defeso invocar a exislência deste cônlrato para

exirniÍ-se daquelas obrigaçÕes ou tÍansÍeíi-las à CONTRAÍÂNTÊ,
8.7.1. A CONTRATADA náo respondeÍá por dividas trahathistas Çontrâidas em datas anteriore§ à

assinaluía do contÍato

8,8. Utilizar como crilêrio para remuneraçáo dos empÍegados conlÍatados o valor de mercado da
rêgiáo, b6m como as Conv€nçôes Coletavas de Trabalho de cada câtegoíia:

8,9. A ContíatadÊ om nÊnhuma hipôtes6 pôdêrá c€dêÍ â qualqusr inslituiçáo púhlica ou privads

sêu9 ámprogádos qus 8ào Íeínunsíados á conta deslÊ instrumonto;

8.10, A cÉp6citaçáo dos p.oíisslonais da Côntratadà será prômovida ê custaada pêlÊ mesma,
oâbôndo s oela sutorizaí a pertloipaç§o ofil ov§nto§. obssrvada a nooo§sidade de rogi§lÍo na§
respoctivas pãstâs Íuncionars.

8.11. A Contratada poderá utilizaí, no máximo, 70% (selênta por cento) dos rscuísos públicos I si
íopassados com dêspesas de remuneração. encaígos trgbalhistas e vantagens de qualqueÍ
nâlurêzâ, â seÍem percebidos pelos seus diriggntes e empregados;

cLÁuguLA NoNA : DO MONTTORAMENTOú.CONÍROLE,E AVALTÀçÂO

9.1, A Contrâtante, atraves do Grupo'fécnico de ConlÍolê e Avaliaçâo da Gestâo dos Hospitais

Metropolilano e Regionais (GTCAGHMR), será responsável pelo nroniioramento, contíol6 e
âvâllaÇáü do prê§ente contíato:
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9.2. Os íôsullâdos âlcânÇâdo5 dêvorâo ser objsto de análise criloíiosâ pela Côntfolantg, qu€

nortesrá âs coffeçÕe$ quê evêntualmênt8 se íízerêffi necessárias. pala gatantir a plena efieáictâ do

tnslrumento o, em p€Ísistindo âs fâlhas. parâ subsldisr â dêcisáo do Governador do Estado acercê

dfl tn8nutonçãô da quâlificêçáo (a Entidada como ÔÍgânizâçáo Sociâl;

9.3. Ao íinâl de cãda exercicio financeiro o Grupo TêÇnico de ContÍole e Avâliaçãô da Gestào dos
Hospitais Metropolrtano e Regionars (GTCAGI"IMR) slaborarâ eonsolidaçào dos relatôrios técnicos e
oncanrinhará ao tilular dâ Secretâriâ de Estado de Saúdê Pública que. após ciência e aprovação,

oncsminhârá os mêsmos ãô Tribunâl dê Contas do Estãdo:

9.4. O presenie Contrato de Gestáo eslarâ submetido aos controles externo e interno. fÉando toda

á documêntaÇáo disponivêl â qualquêÍ têmpo sempra gue rêquisúâdo,

9.5. Â Côntraleote podêrá requerer e apresêntâçâo pela Conl.âlâdâ, âo término de cádâ êxêrcíeio

ou s quálquêÍ momento, cónformê r€comendê o interêssê público, dô ÍelalóÍio p€rtinents â

oxecuÇáo do contrâto ds geslâo. conlendo coÍnpêrativÕ especlíicô dâ3 mtslã§ prof.ostas com os

r€stlilâdos âlc8nçados, seofilpenhadô dâ pÍêstaçáo dê cofttás coÍÍespoildenle ao êxercicio

ífianÇairo, a6sim como suas publi':áçôos no Diário Ôriciâl do Esiâdol

9.6. A ConlÍalante podeíá exigir da Contrálada. a qualquer tempo. informaçóes compleme aÍes e
a apresenlaçâo de deiâlhamento de tópicôs e iflformâçôes constantes dos relatôrios.

9.7, Os íêsponsávêis pela íiscalizaÉo desle Contrato, ao lomarem conhecimenlo de qualquer

irregulâíidâdê na utilização dê recursos ou bens de oÍigem riublica, comunicarào imediatamenle o

$eoretáÍio de Estado dÊ Sâúde Públicâ. que dará ciência ao Tíibunâ, de Contas do E§tado e ao

Ministério Público Estadual, para as providências cábiveis. süb pêna de responsabilidade solidáriâ;

9,8. Sêm prêjuizo da medidâ a quê se refeÍe o item ânlerior, quando as§im exigií I gravdade dos

lalos ou o interessê publicô, hâvêndo lndicios fundados dê melveÉaÇâo de bens ou recuÍ§os de
origem públicâ, os Íesponsáveis pelá íiscalizáçãc, informarào imediatamente o SêcrêtáÍio de Eslado
de §aúde Pública, que deverá repíesentaÍ à Procuradoria Geral do Eslado ou âo Mlnistério Público

E§lâduá|, parâ que rêqueirâ ao juízo competenie a decrelação dâ indisponibilidâde dos bens da
entidgdê e o s€quêstÍo dos bêns da seus dirigêntes, bem como de agenle público ou lêrcêiÍo, que

po§§am têr eníiquecido ilicitêmenle ou causado dano ao patrimÓnio públEo

CLÁU§ULA DÉCIMA - DA PRESTACÃO OE CONTAS

.l0.1. A PÍestaçâo de Contas. a sBr apresenlada Ínensalnlente é a quâlqueÍ lêmpo. cônÍormô
recomende o interesse público, far-se-á através de ÍêlalóÍio pertinente à execuçâo dessê ContÍato
d6 Gestáo. contondo comparstivo especííico das metas proposlas com os resultados Blcânçâdôs.
âconlpânhados dos deínonstrâtivos Íinanceiros referentes âos gastos e Íeceilas efelivamente
reâlizados.

CLÁU§ULA DÉCIMA PRIMEIRA . DA INTERV SERVICO
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I 1 .1. Nâ hipóte$e de risco quanlo à continuidade dos serviços de saúdê prestados à popuhÇáo pela

Contratada. a Contrâtante poderá assumir, diíelâ ou indiíeiamente, ds imediato. a exêcuçáo dos
6ârviços obiôto dôêtê Conlíalo, nâ íorma da lêi;

CLÁU§ULA DIç]IIA§E-GUNOA - DA RESPON§ABILIDAOE CIVIL DÀ EXECUTORA

12.1. A ContÍâtada á rêspon6ávol pela indeniuação dÉ danos docoÍront6s dê âçâo ôu omissão

voluntáris. ôu de negligênciâ, impelícia ou rmpíudência, que seus aÇentes, nes§a qualidade.

causafem ao§ usuáriús, aos Órgàog do su§ e a'tsÍceirôs a §stes vinculados

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRÀ - DÀ RESCISÁO

í 3.'1. O presente insÍumento poderá sêÍ rescindidô â qualquêr têmpo poÍ acordo entíe as partes ou

âçlministralivamonte, independente das demais medidãs l€gais cêbívêis. nas seguintes siluaÉes:
â) Por ato unilatêral da Conlíâlanlê. na hipótese dê dessrmpíimento, poÍ paÍtê de

Contrâtadâ, ainda quê parcial. das cláusulas que inviebílizem a execuçáo de sêus obietivo§

e metâs pÍevistâs no pÍêsênle Contíato, decorrenlê§ de comprovada mâ gêstão, culpa elou

dolo;
b) Por âcordo gntre as partês reduzido a termo, têndo êm vi§lâ ô inteÍesse púbkco:

c) Poí alo unilaterãl da Contratáda na hipôlese de descumprimenlo contÍalual pela

ConlÍâtante. cabênúo à Contrâtada notificár a Conlratante, com anlêcêdência mínimâ de 30
(tíinta) dias, inÍormandô do finr da pestaçáo dos serviços contíãtadosl

d) §e houver âlteÍaÇôes do êstatuto da Con!Íatadã quB implique em modificaÉo das

condiÇóes de sua quãlificaÇáo comô Organizaçào Social ou de execuçâo do p.esente

insirumentoi
á, Pela superven,éncra dê normâ lêgal ou evênto que lorne, matenal ou formalmente,

lnâxêquiv€l o pro6onte instrum€nlo. com comunlcâçáo prêvla dê 60 (se§s§nta) dias.

'13.2, VeílÍicsdâ I hlpôlêso dÊ r6Çi$ào Çontratual com íundamênto nos inckos I e lV do ltem 13. L ê
Contrâtsntô pÍovldônclâÍá e íevogãçâo do Termo de Ces§áo do U§o de BêÍls êxi§tênte êm

d6eonÔnols do prcsanlo h§tíumento e â de§quâlÍlicsÇâo de entidada como orgonlzBçáo §ociol,

aclolando as providências legais cabiveis a questão, acaírelando:

a) A rescisâo oú distrãtc, do Termo de Ce§sâo de Uso de Bens, mÓveis e imóveis, e a
imediala ÍeveÍsáo desses bens ao patÍirnÕnio da Contratantê, bem como os bens

âdquiíidos com íecursos financeÍos recebidos em decorÍênciã do übiêto dê§se coniralo;

b) À incorporaçâo âo patrimônio do Estado dos excedentes ÍinâncêiÍos decorrente§ de

sua§ âtividâdês, na propôrÇào dos rÊcuÍ§os públicos alocado§, conÍorme os ditemes lsgals:

6) Dlsponibilizsçáo. imediata, dos arquivos rêfêÍentes áo rêgistro atualirado dê lodos o§

âtendimontos eÍêtuados no Hospital. as Íichas ê pÍontuÍiílos do§ usuários.

13.3. Em caso de rescisáo unilateral por parte da Contratada ou da Contratante, imotivedamentê, a

|)1o&t'tá §6 obriga á conllnuar pleslândo o§ serviços do sâúde orâ contÍatados pelo prauo íninimo de

60 (sessenta) dias. contados da dênúncia do Contíato de Gesláo.
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13,3.1. Ourante êstê pêriodo excepcionâl de prestaçáo dos sêrviÇos de sâirdê estáo garaniidos ôs
Íepa§ss§ de recursos dê custeio câbiveis,

13.4. A Contrâtâda terá o prazo màximo dê 60 (s€ssenta) dias. a ôontar da dâta da re§cisâo do
ContÍato, para quilaÍ suas obÍigaçôes e prestaÍ conlas dê suâ gestão à Confatante, com a garântia
dâ êfetivaÇâo dos repâsses devrdos.

cLÁU§ULA DÉcIMA OUAB

14,1, A inobserváncia, pela Contratada, de cláusula ou obrigaçào constanlê dêste Contrato e seus

An6xo§, ou dâ dêveí originâdo de norma legsl ou r€gulamenlar pertinênte, autorizârá a Contratante.

Ílârontids â prêvia dêíesa e a aplicar as penalidadês abaixo:
e) AdvsÍ1êncis;
bl Multa:

c) DesÇonto;
d) Suspensáo l€mporária de participar de pÍocessos dê seleÇâo com o Eslado do Pará.
poÍ prazo nào superior â 02 (dois) ano§.

14,2. A rmpogiçáo das penalidades pÍevistâs nesta cláusula dependerá d6 grevidadê clo Íâto quê as

molivar, considârada sua avaliaÉô nâ situâçâo e ciícunstâncias objetivas om que êlê ocoÍTeu, o
dolâ 6€rá noliíicãds â Contrâlâdá;

,l4.3. As sanÇóês previslâs nas ãlinêas "a" e "o" dêsla clóusula püdetão sêr aplicadas iunlementê
com a alinea "b"i

14,4. Dâ âplicâçáo dás penalidades â Conlratada terá o prezo dê 05 (clnco) diâs para inteÍpor
Íecur§o, diÍigido âo Secrêlário de Eslado da Saúde Pública:

14,§. O velor ds mutta que vieí a ser aplicâdâ sará comunicado â Conlratadâ e o rêspectivo
rnontante ssrá dêsconlado dos pâgamentos devidos em deconência da execução do obieto
conlratual, garanlindo-lhe pleno diroito ds dsfesa:

14.6. A lmposlÉo de quãlquor d8s sançóes estipulsdas nesta cláusula náo slidlrá o diíêito ds
Contratante exigir indenizaÇão integrâl dos prejuizos que o fato gerador da penalidade acârÍetar
para o§ órgâos go§tores do SUS. seus usuá o§ e terceiro§, independentemente das
16§ponsábllidades criminâl e/ou éticâ do aulor do fato.

CLAU§UL@
16.1, 0 pÍe§enle Contrato de Gestão terá o seu exlíato publicado no Diário Oficial do Eslado, no
prazo máximo de 10 (dêz) dias, contados da data tle sua assinatura.

16.1. Os câsos omissos ou €xcepcionâis. assirn como. âs dúvidas surgidas ou cláusulas nâo
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provl§la0 nr3ta lnslrumÊnto, Êm docorânci8 dê 3uâ axccugáo, sorão dlíimids3 madlsnto aooldo

ênlro as parto!, bâm como, pÉla8 normas que Íegêm o Olrêito público â óm únlmê in§tância pola

sulorldadô Judlciárlâ cômpalcnto.

cLÁusuLA pÉcrÍ{A sÉnMA- po FoRg

1f.í. As pÊrtes cortratântes êlêgom o Foro da Cornarca de Belém, Capild do Estâdo do Pará, cofiro
comp€l9ntâ perf, dirlmir toda € quelquêÍ conlÍôvérsia rêBultânt€ do presânte Contrâto do Gosüb,
quô nâo pudàrúm grr rêsotvldEs amlgsvelmêntê, ronunciando, expíêslramêíüê, a olllro qusquâí por

mels privlláglado quc sc conílgure.

E, pôÍ ôBlúêm dâ pbno acoÍüo, íiÍmsr e3 p8Ítâs o pÍBsoírl6 hdnrííraí{o êm 04 (quatÍo)

viae de §ual teoÍ 6 íorma, para um único ereito de direito, na prêsença das te3teríRrnfias abaixo-
subscrites. §n
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ANEXO TÉCNICO IAO CONTRÂTO

DESCRTÇÂO DO§ §ERVIçO§

1. OÉF|NtçÃO DO PERFTL DA UNTDADE

'í .1. O "Hospitâl de Câmpanha do Hangar COVID-1 9" será o hospital dê rêÍerência das

regiôes METROPOLITANAS l, ll e lll, MARÀJO le ll e TOCANTINS. destinado

oxcluslvãmantê a pacientes que necêssitem de internaçáo clinicâ e de UTI iníectados pêlo

novo coronavirus e/ou outras sÍndromes respiratóriBs agudas.

2, ESTRUTURA

2, 1. ô "Hôspitâl de Câmpanha dô Hangar COVID-1S irá atuar com leitos deslinados à intemâÇáo

de paciêntês cllnicos e dê LlTl covid, bem como outros sêtofes de suporte", distribuidos da

sêguinle forma:

Quâdro I - Câpacidade Oporacionâl totâl Estimâda dô Ho§pitâl de Campânha do HengâÍ

2.2. O hospital irá dispor de sâlas especíÍicas para o íuncionâmento do SeÍviço de Apoio

Diâgnóstico e Terapêutico (SADÍ) disponibilizando serviços de lmagenologiâ e Lâboratorial aos

usuários atendldos em regime de urgência/êmergência e intemaÇão.

2.4. A distrlbulÇáo Íl§ica poderá seÍ adequada pela oÍganização de saúde vencedora do Edital de

Chamamenlo, com anuência pÍévia da SESPA, considerando sempre a melhor distribuiçào para o

âtandimeflto assistencial dos pacieíltês relacionados ao perfil do reÍêÍido hospital

3. oEFrNrÇÂO DOS SERV|ÇOS

3.1. Llnhas de Servlços

3.1,1. Pan o Íunclonamenlo dô "Hospitâl de Campanha Hangar COVID-19" serão

consideradas es seguintes linhas de serviços e são importânies para a determinaçáo do valor

do repasse menÉal:

â) lnternacáo: inteÍnaçóes Clinicas e de UTI Covid:

b) Aiêndimento de Uroência e Enrerqência: atendimento de urgência para

paclentes infectados pelo novo coronavírus e/ou oulÍas sindromes respiratóÍias

agudas.

c) SeryiÇo çle Apoio DiaqnôsticÕ e Terapéutico (SADT): exames de Análises

Clinicas, Tomograíia. UltÍassonograÍia. EletrocardiogÍâtia, êtc.

LEITOS CLINICOS COVID.l 9
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3.2. AsBlstênclrflospltslsr
3.2.1. A as§istênôrâ â sâudo prêstada em Íegime dê ho§pltalizaçào compreenderà o

conjuntô de âtendimentos oferecidos áô paciente desde sua adtrissão na Unidade

Hospilalâr até suâ âltâ hospitalar pela patologia âtendidâ, incluindo-se ai lodos os

atêndiÍnenlos e procêdimentos necessários para obter ou completar o diagnôstico e âs

terapêuticas necessárias para o trãtamento no âmbito hospitalar.

3.2.2. A internsçáo do usuário dar-se-á no limite dos leitos conlralados.

0.2.1, No processo de HospitâlizaÇào, estáo incluídos:

â) Assistência poÍ equipe médica especializâals:

b) pÍocodimentoo e cuidados multiprolisâionâis nêcêssáíiôâ durantê o proceaso dô

int€ rn âÇâó,

c) Assistênciâ íaÍírâcêutica Ê tratamento medicamontoso que seja requerido

durantê o procêsso de inteÍnação,

d) Tretâmcnto dâs possÍvêis complicâÇóes quê poÍrsam ocorÍêr ao lôngo do

pÍôcesso êssislenciall

e) TÍalamentos concomitantes diferente§ daquele classiÍicado como pÍincipal que

motivou a internaçáo do pacientê e que podenr ser necessários adicionalmente

devldo às condlÇóes especleis do paclente e/ou outras causas;

í) Tíatãmento rnedicamenloso que seia regueÍido durante o processo de internaÇáo;

g) Proóedimentos e cuidados multiproíissionais necessários duranle o processo de

intemaçáo;

h) Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT que sejam Íequeridos duÍante

o processo de internaçáo;

l) AlimenteÇáo, incluida a assistência nutricionel e alimentaÇào enteral e parenteral;

J) Assistência por equipe nrédicá, equipe multiproÍissional especializada, inoluído

msdlco dlâri$ta para coberturs horizontal (médico hospitalista);

k! Material descartável necessárío para os culdadôs multiproíissionais e tratamentos;

l) Sangue ó hemôderivados;

ínlFomecimenlo cle roupos hospitalâres.

3.3. Atendlmento às Urgênclas Hospltalarê§

3.3.1. A Unidade Hospitalaí dispóe de atendimento às urgências e emergências, atendendc)

a dernanda que lhe é encaminllada, conÍorme fluxo eslabêlecido pela Cenkal de RegulaÉo do

Pârâ CERPARÁ, durante z4hldia.

3.3.2. O hospital deverá manter serviÇo de acolhimento queliÍicãdo, priorizando a internaçáo
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de l:acienles de álto risco.

3.3.3. Pam efêito de registro dá produção reâlizadâ, deverão ser inÍormados todos os

àtendintento$ realizados no setor de urgÕncia independente de gerar oü náo uma

hospilalizaçào, As lnlormaçóes dêvêm seÍ de íácll acêsso, podendo ser requisitâdâs â

quãlquêr momonlo pelâ SESpA, lndepêndêntemente de quelquêt tlpô dê âgêndemenlo ô/ou

prâzo.

4. PROPOSTA DE MELHORIAS IMEDIATAS

4.1. Em caráter de absoluta excepclonalidade, para as solicitaçÕês êmergenciais, a

Organizaçáo Social de Saúde selecionada deverá apresentár as justificativas

técnicas pertinentes, número mínimo dê 03 (três) orçamêtltos que deveráo ser

submetidos à análise da SESPA, cronograma de aplacaÇão, e, posteriormênte,

autorizaçâo desta para a execuçáo. Em hipótese alguma a OSS realizará quaisquer

tipôs dé gâstos sêm expÍessâ anuência da SESPA.
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ANEXO TÉCNICO II AO CONTRATO

E§TIMATIVA DE PRODUçÃO

1, REGRA OERAL

1,1, A O§§ informará nrên6âlment€ os Resultados dos lndicâdores de Produçáo, que esláo

rêlsúlonâdos à OITANTIDADE de ássislênciã ofêr€cidá ãos usuénos dô "Hospital d6

Campanhã Hsngar COVID-19".

1.2. A produçáo realizada deve seÍ encaminhada atê o dia 10 do mês subsequente, em

relatôrios ou in§trumento para registro de dados de produção dêfinido§ pela Secrelaria de

Estado, quê padronizará o modelo de apresentaçáo. Todavi8. nada obsta que A SESPA solicite

informaçôes adicionais em prazo diverso ao aqui definido para monitoramento. âvaliaçáo ou

elaboração de relatórios.

'1,3, Foram considerados ôs seguintes critériós para definiÇáo da prodúção estimada pa.a o

Hospital de Campanha do Hengar COVID-19:

lnternacáor intêrnâçóes clirricas e de UTI de pacientes âdultos e pediálricos.

Atendimênto de Uroência e Emeroência: etendimento de urgência para pacientes iníeclados

pêlo novo coronavirus Ê/ou outras síndromes respiratórias agudâs,

1,4. A produçáo de todos os atendimentos de urgência e emergência. rnteÍnaçóes e

SeruiÇos de Apoio Diagnóstico e Terapêutieo (SADT) realizados deverão ser inÍormãdos

rrrensalnrente, ou a qualquer tempo desde que solicitadas pela SESPA.

2. PREMISSAS GERAIS UTILIZADAS NA DEFINIçÃO DA ESTIMATTVA

2,1, Parâ reElizaçào dos cálculo6 Íoi considsrado a atividade ininteÍÍupta de 24 horas pôr dia

durânte todo o mê§.

2,2, Previsáo de uma tâxa de ocupaçâo de 100% (cem por cênto) para leitos de pacientes

clinicos e 1000/a (cêm por cênto) pâl.s lêitôs d6 pâciênlês dê UÍ|.

3. ESTIMATIVASINTERNAçÓESHOSPITÂLARES

3.'1, Estimou-se a Unidade Íealizar mensalmênte o atendimenlo de 2.128 (dois mil, cenlo e

vintee oito) pacienle-dia entre críticos e semicríticos.

,(7os cLlNlcos covrD-19
uTl covtD-'19
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1 - Foram obsôrvadas as orienlaçÕes contidas na PORTARIA No 245, DE 24 DE MARÇO DE 20201

o Prazo Médio de PeÍmanência para pacientes rnternados com a COVID-19 é de cinco dies. Entáo

temos: 30 dias mês: 5 dias = 6 pecientes-mêslleito

6 paciênles-mês/leito x 110 leitos = 660 pacientes mês

Parâ 60 dias (02 meses). temos: 660 pacienles/rnês x 02 meses = 1,320 pacientes/60 dias
i " Foram observadas as oíientaçtes conlidas nâ PôRTARIA N§ 245. DE 24 DE MARÇO DE 2020:

Considêramos umâ média d6 2,5 pâciênles-mês parâ cada leitÕ de UTI COVIO-I9 disponivel.

Enláo temos: 30 dias mês: 2,5 pacientes = 12 (mêdia de dias de internamênto poí paciente / leito)

50 lêitos coríespondem a L500 diárias/mês

1.500 diáÍiãs-mêê : t2 dias = 125 pâciênt€s mâs

Pârâ 60 dlâE (02 mesos). tomos. 125 pacíonte§-mês x 2 = 250 pacientes/60 dias

3.2, Dêvêrão sêr âsBêgurâdos todos os examos ê âçôês diâgnôstcas ê lêrapêuticâ§

nêêêssâdás psrâ ô átcndlmênlo adcquadô dâs lntêmaçóes hospilalarês.

4. ATENDTMENTO ÀS URGÊNCIAS REFERENCIADAS (âmbtto hcsplratar)

4.1. A unidade hospitalar deverá manter o serviço de urgênciâ/emergência em

luncionamonto nas 24 hoÍas do dia, toclos os diãs da semana e. mensalmente, com oblelivo de

ntBndeí todos os usuárlos reíerenclsdos psrá a unldâd€ hospltàlir.

4,2. Deveráo ser asseguÍados todos os exames e ãções diagnósticas e terapêuticas

0ecêssáÍiãs parâ o atondimento adequado de urgência e emergência,

4.3. Os sarviços do SADT lnterno deveÍão seí informados à SESPA/GO para fins dê

veriÍicaçào dâÊ atividádes rôalizadas no Alendimento de Urgéncia e Emergênciâ.

GÍupo Tácílco do Contíolê o Avafaçào da G€stào d6 tloeFla6 Mêtropolrtano e Rogrona,s -
§ECRÉTARIA OE ESTADC DE SÁÚDE PÚ8LICA . SESPA

Énd : Tv lom§§ Vâteídtna, :ú91 - Fofl! (91) d@.{i51 / {33I
E-mâd !91§aIEI1-&$AÍ&E311ÊÍ8

wtaa ?1 da 26
6TCA6HÀM

M.
,y

i



,À'úTi'J$[,â:i L#r FrtHri
ANÉXO TÉCNICO III ÂO CONTRATO

INDICADORES DE QUALIOADE

I . A OSS deverá informar mensalmente os Resultados dos hrdicadores de Desempenho, que

estáo relâciônâdos à QUALIDADE da assislência oÍerecida aos usuários da unidade

gêrenciada e mensuranr a efrciênCiá, efetividade e qualidade dos processos da gestáo da

Unidade.

Z. Os indicâdores de desempenho devem seí encaminhados, em relalórios ou instrumento

paÍa regi$tro de dados de desempenho deÍinidos pela Secretaria de Estado. até ô dia 10 (dez)

do mês subsequente.

3. O quadro a seguií apresenta os indicâdores que deveráo ser enviados paÍa análise do

dêsempenho hospitalar.

al Texe ds Ocupâção HospltâtaÍ

Concêituâçáo: relaçáo pêrcentual entre ô número de pâciêntes-dia, em determinâdo pêriodo, e

o númêro dê lêitos-diâ no mêsmo péÍlôdo. Táxâ dê ôcupáção muito báixá (âbaixo dê 75%)

pode indicaÍ: inadequáçáo dó número de leitos á regiáo: bâixê integraçáo do hospital à rede de

saúde, com diÍiculdade de acesso; Íalha no plane.iamento ou na gestáo do hÕspital

(inef iciência); insalisfaÇão da clientela.

Fôrmula: [Total de Pacientes-dia no periodo / Total de leltos oPeraeionais-dia dc periodo] x 100

b) Módia de Permanência Hospitâla. (dias)

Conceituâçáo: releção entre o totâl de pacientes-dia no periodo e o total de pacientes egre§sos

do hospital (por altas, transferência externa e ou óbitos no mesmo periodo). Represênta otempo

medlo de internâções dos pacientes no§ leitos hospitalares. Tempo médio de permanência

muito alto nesses leitos pode indicar unl câso de complexidade maior ou complicaçâo pré ou

pós-operatória, ou tafibém pode indtôar âusência de plãno terapêutico adequado e

desarticulaçào nos cuidados aô pacientê.

Fórmula: [Total de pacientes-dia no periodo / Total de saídas no periodo]
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c) Farmacovlgllâncla: Avellar r'êaçÕes advêÍsas a medlcamentos -
RAM quanto à gravldadê

ConceituaÇáo: monitôrâ e avalia reaÇões adversas a medicamentos (leve. môdêrâda, grave)

pelo fãrrnacêutico. Considera-se ideâl a noiificação e classiíicação de RAMs quanto à sua

gravidâde. seguidas do seu nronitoramento. Julga-se aceitável que as RAMS sejâm notiÍicadas

e monitoÍadas, sem seÍem avaliadas quanto à gravidade- Este indicadordeverá considerârtodas

as reaçóes adversás a medicanrenlos. independente do local da ocorrência.

Fórnrulâ: [N' de pacientes que apresentaram reaçôes adversas â medicãmênlos i No total de
pacienles ãt6ndidos com predicação prescítal x 100
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TERMo DE cgssÃo DÊ uso oE BENS MóvErs N. 12020

Têrmo de Cessâo de Uso dê Bens Móvêis que entrê si ce,ebÍãm
o Estado do, Pará por intermédio da Secrêtaria do E§tado da
§aúdo,SESPA e o INSTITUTO SOCIAI nierS SaÚOe.
qualificado como Orgenizaçâo Sociel. com o objetivo de

auiorizar o uso de bens móvêis na implântaÇáo dos serviços no
gerenciemento, operâciônalizaçáo e execuÇáo das açoes e
serviços de saúde no HOSPITAL DE CAMPANHA DO
HANGAR - cENTRo DE coNvENçÕES E FE|RAS DA
nmnZÔrutn. bcalizâdo Avenida José Luis Trêvisân, s/n. nâ
cidade de Altamira - PaÍá, em regime de 24 hoÍas/dia, por um
período de 12 (dozê) meses, pmÍrogados por períodos
sucessivos, limitados ao prazo de 60 (sessenla) mêses,
contados a partir dâ publicação de seu resumo na imprensa
oíiôiâ1. podendo ser prorrogado sêmpre que houveí inteÍesse dâs
parles, nos teÍmos da Lei E§tadual 5.980/96 e suas alterâçÕe§
poslerioÍes; pãÍa os fins que se desiina.

CEDENTE: O ESTADO OO pnnÁ, por inteÍmédio da SECRETARIA DE ESTAOO DE §AÚDE
pÚAllCl, in§critâ no CNPJ/MF sob o no 05.054.92910§)1-17 , com sêde nesta cidedê, TEvêssa

LoÍnâs Valentinâ. n' 2190, Mâíco. CEP 6609+677. nesle aio repíesenleda poí seu Secrelário de

Estado de Saúde Públicâ em exercício. Dr. ARIEL DOURADO SAMPAIO MARTINS DE BARROS.

brasileiro, porlador do RG n' 27039, e CPF sob ní 513.501.902-25. doravente denominado

CEDENTE,

cesstoruÁnte: AssoctAÇÃo BENEFTcENTE oe esstsrÊucrÂ soclAl E HosptrALAR -

pRÔ SeÚof, quâlíicâda cômo organizaçáo social de saúde. inscrila no CNPJ/MF n'
14.232.886/0134-98. com endereço na Rodovia BR-316, KM 3, S/N, Baino Guanahâra, CEP 67.10-

000, Anânlndsuâ-PA, com ô6tâtulo ârquivâdo no Cartório de Rêgislrô dâ Titulos d6 DoÕumonios

sôb no 1466 do Registro Civil dê Pessoas JuridiÇas de Taquaritingâ-§P. doravante denominado

CONÍRATADA, neste ato represenlada por seu Represenlânte Legâ|, DOM JOÀO BOSCO

OLIVER DE FARI,À, brasileiro, solteiro. ArcÉbispo Emérito da Arquidiocêse de Diamanlina - MG,

poítâdor do RG no MG - 236.351. CPF sob o no 059.760.226-34, neste ato denominedo

CESSIONÁRIA.

clÁusuta PRTMETRA - oo oBJETo:
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1,1, O presenle lnstrumênto tem por objetô ceder e permitk o uso gÍatuilo dos ben§ móveis,

conforme inventáriô de bens a ser anexado a esle Termo, imsdialamêote aÉs assinaluÍâ do

oontrato de gestão e anles do inicio da gestáo no HOSPITAL OE CAMPÀNHÂ DO HANGAR -
CENTRO DE CONVENçÓE§ E FEIRAS BA AíIIAZÔN|À. tôcatizado à Avenide José Luis Trêvi§an,

eln, nâ cidads dê Altâmirâ, pela orgãnizaçáo soclal de saúde.

Éste Íêrmo de Permissâo de Uso dê Bens Móveis ê parte iniêgrante do Contrato de Gêstâo no

aIatza2a.

CLÁUSULA §EGUNDA. DAS oBRIGAçÔES:

2.1, Constiiu6m obrigaçôes da GESSIONÁR|A:

L Z€lar pela inlegridade do(s) bem (ns), conservando-ô(s) êm pêríéitô êslâdoi

ll. D€volver o(s) bom (ns), ob.lêto(s) do presenle ajusta, êm pertêilas condiÉes, Íossalvado

0 §eu dê§gâsta normâli

lll. Encaminhar ânualmente invontário do(§) bem (n§) êm con§onànciâ com o§

pÍocêdlmontos e§tâbêlêcidos pela Área de Controle do Bens dâ CEDENTE.

lV. Permilk a CEDENTE â fiscalizaÇáo do(s) bem (ns).

V. Em cêso de perdâ. a qualqu€r título, ôu dâno no{s) bem (ns) ôêdido(s). rêssarcir a

CEDENTE pelos prêjuizos causados, podendo, a critério da CEDENTE, tal Íeposição ser realizada

poÍ bem(ns) de igual valor. espácie, qualidade e quantidade-

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RESCISÂO:

3,1, O presênte Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer Cláusulas ou

condiçóes nele pactuadas. que o lorne Íormal ou materialmenle inexequivel, bem como por ato

unilatâral do CES9IONÁRIO, mÊdianle aviso pÍévro com antec€dência mínima de 30 (trinta) dla5.

CLÁU§ULA OUARTA. DO PRAZO OE VIGÊNCIA:

4,1, O pts2o deste Termo de Cessáo será de 60 (sêssenla) dia§, sendo prorrogado

automâticâmontê coníoímo o aditamento dô Contrato dâ Gestào.

CTAUSULA QUINTA. DA PUBLICAÇÀO:
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1,1. A publlcaÇáo dô oxlraio do presênto Termo ds Ces§áo de U§o no DiáÍio Olicial do Estado será

de rêsponsBbilidáde da CEOENTE, devendo ser providênciada dentro de 10 (dez) dias, contados

da dâta dê sua essineluÍ4.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO:

8.1, Flcâ slêilo o Foro da Comarcg ds Bêlém, Estado do Pará, para dirimiÍ quaisquer düvldas ê/ou

qu8§tôe§ oílundâ§ destê têrmo, sêndo que o9 casos omissos pod€ráo ser rêsolvidos d€ comum

âcordo entr6 a8 pârlâ8, modiants â colebÍâçáo dê Têtmo Aditlvo.

cLÁusuLA SÉTIMA - DAS DlsPoslÇÓEs FlNAls:

7.1. E, por ostârem avsnçadas e acordadas, as paíes essinam o presente Íermo de Cessão de

Uso em 02 (duâs) vias de igual teoÍ e Íorma na presença das teslemuflhas.

Êê6nb23-do üBu^^h-,s- de2o-ràq

AÍiel Dourado Sarnpaio Martins dê Barros
SecÍetario de Eslado Saúde Pública em exercrcio
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